
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aan alle leden en ouders/verzorg(st)ers van leden van Set Up IJsselmuiden, 

 

Vanaf 3 maart zijn de Landelijke maatregelen voor de bestrijding van het Coronavirus Covid-19 

aangepast. Voor de sport zijn daarin lichte versoepelingen doorgevoerd. Helaas zitten hier nog 

geen versoepelingen bij voor de binnensporten. We moeten dus nog even geduld hebben 

voordat wij elkaar in de Oosterholthoeve kunnen ontmoeten. 

 

Wel is het mogelijk vanaf 3 maart, binnen je eigen team en binnen je eigen club in groepen te 

sporten. Dit geldt voor mensen tot en met 26 jaar. Onze TC is daarom, samen met de gemeente 

en de trainers, de mogelijkheden voor het aanbieden van buitensport aan het onderzoeken. 

Wanneer deze mogelijkheden gevonden zijn dan hoor je dat van de desbetreffende trainer.  

 

We willen jullie alvast vragen hierbij altijd de geldende maatregelen te respecteren: 

1. Bij gezondheidsklachten, blijft thuis en laat je testen. 

2. Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand.  

3. Trainers/begeleiders boven de 27 jaar blijven buiten het veld en houden 1,5 meter afstand. 

4. Maak na afloop de gebruikte materialen schoon. 

 

Voor de organisatie kunnen we jullie hulp goed gebruiken. Dus als je een goed idee hebt, wil 

helpen dit in goede banen te leiden of heb je vragen rondom het buitensporten, meld je dan bij 

het bestuur, de TC of de trainer van het team. 

 

Daarnaast zitten we als vereniging natuurlijk niet stil en zijn wij de voorbereiding voor het 

komend seizoen gestart. We weten dat er tot de zomer geen competitie is en we hopen dat het 

mogelijk wordt nog voor de zomerstop het binnensporten mogelijk te maken. Dat is natuurlijk 

afhankelijk van de landelijke richtlijnen en het verloop van het virus in de komende 

weken/maanden. 

 

Hoe dat precies gaat lopen en hoe het volgende seizoen eruit gaat zien, is natuurlijk nog niet 

bekend. Wij gaan zorgen dat wij als vereniging zoveel mogelijk in de startblokken staan voor 

het nieuwe seizoen. 

 

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

Mochten jullie vragen hebben, laat dat dan weten via mail of app. 

 

Met sportieve groet, 

 

Het Bestuur van Set Up IJsselmuiden 

Joffrey v/d Belt 

Remco Bultman 

Dik van Ginkel 

Rob v/d Spek 

Marleen Gerrits 

Dijanne Riezebos                                              


